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Znaci jubileja su razasuti po stranica
ma ovog broja Tempa. Tekstovi koji 
Bi prate pozivaju na akciju, sudjelo
vanje, suradnju ili bar na razmišljanje.

A žutu boju ovitka, koja je takvom 
slučajno ispala, shvatite kao dio sunča
nog, toplog ljeta, ispunjenog svečano
stima i proslavama jubileja međunarod
nog jezika. Nađite u njima svoj dio 
hlada.
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Iz poruke predsjednika m 
Svjetskog saveza esperantista

sto 
godina 
esperanta

Ilustracija iz „ U.S. Nevvs and World Roport"

Došao je trenutak dugo očekivanog jubileja: esperanto je doživio 
sto godina. Već odavno je jasno da je on kao jezik potpuno sazrio. 
Ne može se više govoriti o esperantu kao zanimljivom eksperi
mentu; ne može ga se više opisivati kao ambiciozan pokušaj među
narodnog sporazumijevanja. Esperanto je pokazao i dokazao 
svoju pogodnost u svim sredinama, i ne postoji ništa tako kompli
cirano, ni tako suptilno — ako je to moguće jezično izraziti — što 
se ne bi moglo izraziti esperantom. Kao jezik, esperanto je potpu
no uspio.

No, širenje tog uspješnog jezičnog fenomena, još nije zadovolja
vajuće. Ogromna većina čovječanstva nikada nije ni čula o esperan
tu. Među onima, koji o njemu nešto znaju, postoji veliki broj 
osoba, koje nedovoljno shvaćaju njegove velike mogućnosti Hi 
sumnjaju u tvrdnje i ciljeve onih koji ga bolje poznaju. U jubilarnoj 
godini je potrebno što veći broj, onih koji ništa ne znaju o esperan
tu, informirati i potaknuti ih da ga nauče. Potrebno je također 
i one koji sumnjaju bolje informirati kako bi uklonili njihovo 
nepovjerenje. Potrebno je unaprijediti, ne samo jezik, nego i 
pokret koji služi širenju tog jezika.
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Tako dobra prilika kao Sto je ovogodišnji jubilej je vrlo rijetka, 
pa je potrebno da se svaki onaj koji govori i upotrebljava esperanto 
maksimalno angažira ove godine ...

... Da bismo dobro informirati o esperantu moramo i sami biti 
dobro informirani; moramo dobro poznavati i jezik i pokret. 
Činjenice treba predstaviti jasno bez preuveličavanja Hi potcje- 
njivanja. Argumente u prilog esperanta treba brižno i pametno 
predočiti. Dakle, ukoliko želimo obrazovati javnost, trebamo 
najprije sami sebe obrazovati. Kada se obraćamo javnosti, možemo 
se osloniti na dosadašnja dostignuća esperanta i esperantskog 
pokreta, na priznanja koja mu je dao Unesco i druge međunarodne 
organizacije, te na osobna iskustva miliona esperantista, koji su 
duhovno, kulturno i intelektualno mnogo profitirali koristeći 
međunarodni jezik.

I na kraju, ukoliko želimo, da esperanto kao jezik mira stvara 
mirniji svijet potrebno je da i mi sami pridonosimo miru zajednički 
surađujući na širenju međunarodnog jezika.SU Humphrey Tonkin
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Esperanto u praksi

„100 GODINA ESPERANTA U KULTURI"

Kao što je poznato od 2. — 9.VIII u Zagrebu se odvija manifestacija "100 
godina esperanta u kulturi". Upravo je zaključen program. Na otvaranju 2.VIII 
u 19,00 sati održat će se koncert zabavne glazbe kanadske profesionalne pjeva
čice Joelle Rabu, pjevača Dinyes iz Mađarske i više jugoslavenskih pjevača. 
Zatim slijede predstave esperantskih kazališta:
3. VIII — Kazalište iz Lenjingrada: Hamlet i Priča o smješnom čovjeku,

— Mađarsko dramsko kazalište iz Budimpešte: "Mrtvi sa Spoon 
Rivera",

4. VIII — Bugarsko esperantsko kazalište iz Sofije: "Piknik na frontu",
— Pozorišna grupa "Mejs" iz Beograda: "Posljednja nit",
— SEKA grupo iz Zagreba: "Iz života kukaca",

3. i 4.VIII - održava se i Međunarodni simpozij "Jezični problemi u međ. 
komuniciranju" na koji se već prijavilo više značajnih esperan
tista (C. Piron, B. Despiney, Kavvamura, K. Schubert, Laulum, 
G. Formizzi, H.M. Maitzen, B. Wacha, Ralf Harry i drugi),

5. VIII — Veče književnika i šansonjera C. Pirona i otvaranje PIF-a i
predstava,

6. VIII — 3 lutkarske predstave i još 1 koncert Joelle Rabu,
7. i8.VIII — po 3 lutkarske predstave dnevno te video i filmska smotra,
9.VIII — Zatvaranje manifestacije i nastavak PIF-a.
Osiguran smještaj u hotelima Cvjetnog naselja Studentskog centra po 6.500,- 
din dnevno (noćenje i doručak). Možete se prijaviti za 3 noćenja (2, 3. i 4.VI II) 
s odlaskom iz Zagreba 5.VIII (ukupno 19.500,- din) ili zacijelo vrijeme (7 no
ćenja: 45.500,- din). Prijavnicu s uplatnicom pošaljite do 30.VI na adresu 
Međunarodni centar za usluge u kulturi, Zagreb, Amruševa 5/1.
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Dek tezoj por diskuti

1. En sia centa jaro, Esperanto estas en simile malfacila situacio, kia ĝi estis en 
ĝia naskigjaro. La diferenco estas nur, ke intertempe ĝi estas vivanta lingvo 
kaj ne plu projekto. Sed la intereso de la granda publiko kaj de la aŭtoritatoj ne 
estas pli granda ol antaŭ cent jaroj, eble eĉ malpli granda — ja la rezistoj estas 
eĉ pli radikalaj.

2. Diference al 1887, kiam estis pluraj gvidaj mondlingvoj, hodiaŭ unu — h 
uson-angla - superregas ĉiujn ahajn lingvojn, ĉi nun estas la mond-lingvo, uzata 
en ĉiuj internaciaj rilatoj praktike ĉie en la mondo. Nenio kaj neniu povas 
forigi ĉi tiun realaĵon.

3. Estas utopio atendi, ke Esperanto povus anstataŭi la usonanglan lingvon kiel 
intemacia lingvo. La superrega rolo de la uson-angla lingvo daŭre kreskadas, 
kaj por la novaj generacioj estos memkompreneble, uzi ĝin internacie, lerninte 
ĝin preskaŭ perfekte en la lernejoj, ĉie en la mondo.

4. Kreskas per la lingvopolitiko, kiu favoras sole la uson-anglan, nova elito ĉie 
en la mondo, kiu pro la scio de la uson-angla ne havas internacie lingvopro
blemoj n. Estas ankaŭ tiu elito, kiu decidas pri la lingvopolitiko. La granda 
resto de la homaro restas lingvo-proletaro, lerninte ne sufiĉe aŭ tute ne la 
elitolingvon.

5. La generala publiko — ankaŭ la lingvo-proletaro — akceptas la fakton, ke la 
uson-angla estas la intemacia lingvo. Ne impresas ĝin la kutimaj argumentoj 
por Esperanto (neŭtraleco, facileco, egalrajto), ĉar la faktoj konvinkas ĝin 
centprocente pri nepra bezono de la uson-angla.

6. Kiun ajn strategion elektas hodiaŭ la Esperanto-movado por konvinki aliajn, 
Esperanto ĉiam aperos kiel konkurenco kaj atako kontraŭ la uson-angla kaj 
konsekvence kontraŭ la usona hegemonio. Estas ridinde postuli, ke esperan
tistoj ne batalu kontraŭ ĝi, ĉar vole-nevole ili faras tion jam per la pledo por 
Esperanto.
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7. La fortega pozicio de Usono neniigas la Ŝancon de Esperanto, reale konkurenci 
al la uson-angla, ĝenerale. Mondskale ŝanceto ekzistas nur, se evoluintaj landoj 
(en Azio kaj Afriko) konsciigas pri la malavantaĝoj, kiujn ili suferas pro la 
uson-angla hegemonio. La forta eŭropa Esperanto-movado do devus multe pli 
subteni ia movadon en tiuj landoj (Ĉinio, Koreio, Oceanio, Afriko kaj parte 
Sud-Ameriko).

8. En la industri-landoj okcidentaj la Esperanto-movado p-ovas krci specifajn 
prem-grupojn en tiuj medioj, kiuj malgraŭ la ĝenerala uzaŭo de la uson-angla 
havas personajn lingvo-problemojn. La Hngvo-proletaro sentas Ain precipe en 
turismo; turismaj agentejoj, kiuj ofertas specialajn programojn per la avantaĝoj 
de Esperanto, povus konvinki per praktika utilo tiujn homojn.

9. Premgrupojn por Esperanto oni krome povas krei ekz. inter studentoj kaj 
sciencistoj, kiuj konsciigas pri sia malfavora pozicio, kiun kaŭzas la fakto ke 
ili ne havas la uson-anglan kiel gepatran lingvon; inter la homoj, kiuj partopre
nas programojn de ĝemel-uibaj agadoj; en hobiaj, sportaj kaj fakaj medioj, 
kiuj spertas lingvo problemojn ĉe internaciaj kontaktoj; en junularaj medioj 
kaj asocioj (Pasporta Servo!); en poreŭropaj agadoj kaj asocioj.

10. La Esperanto-movado ne devas rezigni pri siaj centjaraj idealoj de paco, soli
dareco, egalrajto, neŭtraleco ktp., sed pli forte ol antaŭ devas ankaŭ krei 
praktikan utilon por la uzantoj de la internacia lingvo. Se Esperanto ne baldaŭ 
donos simile grandajn realan avantaĝojn kaj utilojn kiel la usonangla, tiam ĝi 
ne havos ŝancon, veni el la nuna getto. Kiel ajn konsole estas, ke la centjara 
Esperanto certe ne plu malaperos kaj ke Ciu esperantisto jam nun multoble pro
fitas per ĝi, kontengiga la nuna situacio ja ne povas esti. Do ni ĉiuj strebu, 
plibonigi ĝin!

Stefan Maui 
(El “Esperanto aktuell”*l/87)
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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA JEL-a U ZAGREBU

U Zagrebu je 9.05.1987. godine održana sjednica Predsjedništva Saveza za 
esperanto Jugoslavije. Rad sjednice pratila je radna grupa Komisije za društvene 
organizacije Konferencije SSOJ-a. Prisutni delegati (ovaj put nakon dugo vre
mena sjednici su prisustvovali delegati svih republičkih i pokrajinskih organiza
cija) iznijeli su ukratko prikaz rada svojih organizacija te probleme na koje se 
najčešće nailazi. Također se raspravljalo o postojanju konferencije E-omladine 
Jugoslavije unutar SEJ, odnosno njenoj opravdanosti. Delegati su ujedno infor
mirani o programu 22. kongresa jugoslavenskih esperantista te o pripremama za 
manifestaciju "100 godina esperanta u kulturi".

KUMROVEC'87.

U Kumrovcu je od 16-17.05. održana 9. tradicionalna smotra kulturnog stva
ralaštva esperantske omladine Hrvatske. Oko 100-njak mladih esperantista iz 
Našica, Đakova, Pule, Rijeke, Vrbovca, Velike Gorice i Zagreba u višesatnom je 
programu prezentiralo svoje točke kroz splet glume, plesa, pjesme, svirke i reci
tacija. lako su svi sudionici amateri, esperantska grupa iz Đakova i zagrebačka 
SEKA grupo osvježili su ovaj skup profesionalnijim scenskim i izvođačkim pri
stupom. Uz ovaj "radni" dio smotre, najmlađi esperantisti su upoznali i kul- 
turno-povijesnu baštinu Kumrovca, poigrali se na livadama uz Sutlu i uz gromo
glasno pjevanje priveli kraju još jedno lijepo druženje.

SEH UPISAN U REGISTAR

Savez za esperanto Hrvatske je nakon dugo vremena dobio RJEŠENJE kojim se 
odobrava upis Saveza u Registar saveza i drugih oblika udruživanja društvenih 
organizacija SR Hrvatske. Upis je izvršen pod registarskim brojem 66, Knjiga I, 
dana 6.5.1987. godine. Društva koja trebaju fotokopiju rješenja o ovoj registra
ciji neka se obrate Savezu.

FAŽANA '87.

Seminar za aktiviste društvenih organizacija — kolektivnih članova SSOH ove 
će se godine održati od 18-24.06.1987. Preporuka RK SSOH je da polaznici 
budu omladinci koji su već savladali neke oblike osposobljavanja po općinskim 
konferencijama ili svojim DO (što nije uvjet), ali da još nisu bili u P.Š. Fazana. 
Mole se društva da odmah stupe u kontakt sa OK SSOH (koje bi trebalo prema 
preporuci RK SSOH snositi troškove za polaznike, cijena po danu je 3.000,- 
dinara) i da prijave svoje polaznike SEH-u.
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ODRŽANO SAVJETOVANJE NASTAVNIKA NA SUEMENU

Od 17-19.IV održan je u Domu Crvenog križa na Sljemenu kod Zagreba među
narodno savjetovanje nastavnika koji vode nastavu esperanta po Zagrebačkoj 
metodi. Prisustvovalo je 24 sudionika iz Jugoslavije i Italije. Uvodno predava
nje održao je Zlatko Tišljar o dosadašnjim iskustvima u Zagrebu, a kasnije je 
seminar vodio Ivica Špoljarec. Razmjenjena su interesantna mišljenja o raznim 
aspektima daljnjeg poboljšanja dodatnog nastavničkog materijala, na osnovi 
čega će se izraditi posebne skripte. Prof. G. Formizzi, školski inspektor iz 
Vero ne, izrazio je želju da u jesen posjeti više zagrebač ' osnovnih škola i 
detaljnije prouči rad i rezultate kod djece.

RKSSRN RASPRAVLJAO O ESPERANTU

22.05.1987. je u Zagrebu Komisija za praćenje i unapređenje međunarodnih 
aktivnosti društvenih organizacija i udruženja građana Koordinacionog odbora 
za DOUG RK SSRNH podpredsjednik drugarica Stepa Špiljak raspravljala je 
posebno o Međunarodnoj aktivnosti SEH-a. Na sjednici su u ime SEH-a sudje
lovali Milan Kočiš, Radenko Milošević i Zlatko Tišljar.
Zaključci rasprave mogli bi se svesti na slijedeće:

— Vrlo pozitivno je ocijenjen rad SEH-a u proteklom periodu, pa se 
predlaže da se ova tema stavi na dnevni red i Koordinacionog odbora 
za DOUG te Predsjedništvu RK SSRNH.

— Predlaže se da se SEH-u dodijeli priznanje RK SSRNH za rad.
— Za jesen treba pripremiti istu temu za raspravu u GK SSRNH Zagreba 

sa prijedlogom kako ubrzati uvođenje esperanta u škole Zagreba.
— Vrlo pozitivno se ocjenjuje dosadašnja izdavačka djelatnost Saveza i 

IKS-a.
— Prihvaćaju se izvještaji radu i srednjoročni programi SEH-a.
- Predlaže se kontinuirano obavještavanje ove Komisije o radu SEH-a, 

pomoć u pripremama TEJO-kongresa 1988. i ponovno stavljanje 
ove tematike na dnevni red za godinu dana.

SVJETSKI KONGRES MLADIH ESPERANTISTA 
U ZAGREBU 1988.111

Na zajedničkom sastanku predstavnika Svjetskog saveza mladih esperan
tista (TEJO) i delegacije SEH-a donesena je konačna odluka da se 
44. svjetski omladinski kongres (IJK) održi od 16-23.07.1987. godine 
u Zagrebu s temom 'Komuniciranje u 21. stoljeću".

NOVA ĈEFDELEGITO de UEA por JUGOSLAVIO

La 15-an de aprilo post 34-jara restado en funkcio de la jugoslavia 
ĉefdelegito Emilija Lapenna transdonis la dokumentojn al la nova 
ĉefdelegito samideanino Milica Ristić-Dokmanović, Bulevar JNA 
29/11, 11000 Beograd, Tel. 011/431-482.
Membroj de UEA bonvolu estonte turni sin per siaj demandoj pri 
UEA-aferoj al la nova ĉefdelegito.



Međunarodni centar za usluge u kulturi je u sklopu međunarodne izložbe knjiga 
"Interliber" od 9-15. maja 1987. godine, koja se tradicionalno održava svake 
godine na Zagrebačkom velesajmu, prvi put organizirao izložbu esperantske 
knjige. Svoja nova izdanja zajedno su predstavili izdavači iz Kine (Čina E-Eldo- 
nejo), Mađarske (Hungara E-Asocio), Japana (Libroteko Tokio), Nizozemske 
(UEA) i Jugoslavije (IKS i SEBiH). U sklopu sajma održani su mnogi susreti, 
savjetovanja i simpoziji, među kojima i Međunarodni simpozij čija je tema bila 
"Turistička knjiga na esperantu". Na simpoziju su svečano predstavljena dva 
najnovija turistička izdanja na esperantu: Povjesni i turistički vodič kroz 
Zagreb čiji su izdavači Željezničko esperantske društvo iz Zagreba i Turistko- 
merc, i nova luksuzna turistička brošura o Zagrebu velikog formata u izdanju 
Turističkog Saveza Zagreba, a predstavila ih je Dr. Neda Andrić, član pred
sjedništva Turističkog saveza Hrvatske. Na simpoziju i sajmu knjiga sudjelovali 
su predstavnici Cina E-Eldoneja, gospodin Liu Ling, i Esperanta Sekcio de 
lnternacia Libro-Komerca Kompanio de Ĉinio, gospođica Sun Yiaojan.

MODERNA 
KROATIA 
PROZO
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TURISMAJ ELDONAJOJ EN JUGOSLAVIO

La unua turisma libro en Esperanto en 
Jugoslavio estis vera hazardo, ĉi aperis 
en regiono en kiu tiam kaj longe poste 
la E-movado ne estis evoluinta - en 
Sarajevo, eĉ en la jaro 1911. Temas pri 
"Esperanta gvidlibro' tra Bosnio kaj 
Hercegovino” je 34 paĝoj kun bildoj 1 
Poste la afero evoluis pli-malpli regule. 
La bibliografio de Marinko Gjivoje el 
1954 mencias ke inter la 2 mondmili
toj kaj poste ĝis 1954 aperis en Jugo
slavio Ĉirkaŭ 20 prospektoj kaj okaze 
de naciaj kongresoj libroj kun priskri
boj de la koncernaj urboj (paĝo 7). 
"La Suda Stelo” kiel ĉeforgano aperi
gis en ĉiu numero ankaŭ interesajojn 
el turisma vidpunkto. En tiu biblio
grafio ni trovas mencion pri ankoraŭ 
du interesaj libretoj: ”Ni vojagas al 
Jugoslavio” de Helen Keller el 1932, 
aperinta en Zemun kaj "Moderna 
slovena skulptoarto” de Vahen Sve 
tinov el 1937.
Sekvas aro da turisme gravaj presaĵoj 
okaze de Universala Kongreso en. 
Zagrebo en 1953: granda libro (306 
paĝoj) "Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj” . 
de diversaj aŭtoroj - ankoraŭ nun
tempe la plej ampleksa libro pri Jugo
slavio, prospekto pri Zagrebo, kongre
sa libro, broŝuro "bonvenon al la 38-a 
UK en Zagrebo” de Mario Kuhnel kaj 
aro da artikoloj en "La Suda Stelo”. 
En la periodo post 1953 la Ĉefaj tu
rismaj eldonaĵoj aperos en urboj kie 
okazis internaciaj Esperanto-kongresoj 
kaj konferencoj: bultenoj, kongresaj 
libroj, prospektoj (Novi Sad, Rijeka, 
Maribor, Beograd, Skopje, Sarajevo).. 
Kie estas gravaj sidejoj de esperantaj 
instancoj kiel ekz. Zagrebo kaj kie 
okazis aliaj aranĝoj aŭ unuopaj espe
rantistoj faris apartajn klopodojn. Laŭ 
proksimumaj taksoj ankaŭ en tiu 

periodo ĝis nun aperis pliaj 20 pro
spektoj.
Certatempe inter 1961 kaj 1980 pro
speris aparta turima atrakcio de 
Jugoslavio por esperantistoj • Primo- 
Stena Esperanto-Kompadejo. Pri ĝi 
aperis kelkaj prospektoj kaj 2 riĉe 
ilustritaj libroj: "Kompadejo de paca
mikoj sur la bordo de Adriatiko” 
(Zagrebo 1962) kaj "Feliĉigaj ferioj” 
de Hugo Kraus (Zagrebo 1963).
En la lasta periodo aperis tre luksaj 
libroj pri Skopje (okaze de IFEF 
kongreso en 1985) kaj Zagreb (Prospe- 
ktolibro de Turisma societo de Zagreb 
kaj libro pri Zagrebo de Velimir 
Lukež, eldonita de Fervojista espe
ranto societo, 1987). En 1981. aperis 
libro "Pri Jugoslavio” de tri autoroj 
ĉefe pri politikaj aspektoj de la lando.
Ankaŭ en tiu Ĉi periodo apelis multaj 
turismaj artikoloj en diversaj gazetoj: 
"La Suda Stelo”, "Jugoslavia esperan
tisto”, "Voĉo”, "Homo kaj Kosmo" 
(tiu ĉi aperte multe pri Primoŝtcno), 
"Jugoslavia fervojisto” kaj eĉ kurioze 
en 1956 aperis kelkaj numeroj de 
speciala turisma gazeto "Kontakto” 
en Slovenio.
ĉe la fino ni resumu statistike:
En Jugoslavio en tiu ĉi 20-a jarcento 
aperis 8 pli ampleksaj turismaj libroj, 
11 kongresaj libroj okaze de 11 inter
naciaj kongresoj kaj konferencoj kiuj 
okazis en tiu periodo, 40 prospektoj 
de diversaj urboj, 10 jubileaj libretoj 
pri 10 esperantaj societoj, plurcento 
da artikoloj tra diversaj gazetoj, kel
kaj afiŝoj kaj multaj diversspecaj 
okazaj gluinsignoj, bildkartoj kaj pro
pagandiloj .

Zlatko Tiŝljar
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uEinpo

’87 KALENDARO

JUNIO

19-22 22-a JUGOSLAVIA ESPERANTO-KONGRESO - Banja Luka 
Informoj: LKK, 22-a Kongreso de JEL, B. Kidriča bb, 78000 
Banja Luka.

JULIO

01 - 10 SOMERA ESPERANTO-LERNEJO, Stambuliĉ-Pale (Sarajevo), 
Jugoslavio (SEL, D. Ozme 7/IV, YU-71000 Sarajevo).

10- 16 INTERNACIA JUBILEA SEMAJNO - Szeged, Hungario. (Nefor
mala antaŭkongreso de UK). Kotizoj: 60-140 gld. Informoj: 
HEJ, Szilvasi Laszlo, H-1368 Budapest, pf. 193, Hungario

13-22 20-a INTERNACIA RENKONTIĜO NATURAMIKA - Abaliget, 
Pĉcs, Hungario. Informoj: IREN, Dep. Komitato de HEA, pf 2, 
H-7601 Pecs, Hungario.

17 - 24 INTERNACIA JUNULARA KONGRESO DE TEJO - Krakovo, 
Pollando. Informoj: TEJO, Nwe. Binnenvvcg 176, NL-3015 BJ 
Rotterdam.

17 - 24 21-a INTERNACIA KONFERENCO - todi. Pollando. Temo: 
La scienca esploro de Esperanto el pedagogia, didaktika kaj 
lingvopolitika vidpunkto, informoj: PEA, Filio de Lćdž, ul. 
Moniuszki 5, p.k. 337, PL-90950 -tddž, Pollando.

18-24 KONFERENCO DE "MONDA TURISMO" kaj 3-a INTERNA
CIA SIMPOZIO PRI ESPERANTO EN TURISMO - Bvdg zcz. 
Pollando (BET Esperantotur, str. M. Sklodovvskiej-Curie 10, 
PL-85-094 Bydg zcz).

18-25 JUBILEA ESPERANTO-KONFERENCO - Graz, Aŭstrio. Infor
moj: D-ro Klaus Perko, Lendkai 111, A-8020 Graz.

25 07 - 01 08 72-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO - Varsovio, 
Pollando. Informoj: UK de Esperanto, Nwe. Binnenvveg 176, 
NL-3015 BJ Rotterdam, aŭ p/a PEA, ul. Jasna 6, PL-00-013 
VVarszavva.
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AUGUSTO

02-05 INTERNACIA SCIENCA SIMPOZIO "Kornu nikproblemaro en 
internaciaj organizaĵoj" (lnternacia Kultura Servo, Pf. 499, 
YU-41000 Jugoslavio).

02 - 09 INTERNACIA ARANĜO "100 JAROJ DE ESPERANTO- 
-KULTURO" — Zagreb. La senpaga informa bulteno pri la 
Aranĝo kun aliĝilo haveblas ĉe: KEL, Amruševa 5/I, YU-41000 
Zagreb. Tel. 041 / 424-66o.

05-12 20-a PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO - PIF - Zagreb.
20 profesiaj teatroj el 12 landoj. Informoj: I.K.S. Amruševa 5/1, 
YU-41000 Zagreb.

09-16 9-a RENKONTIĜO DE ESPERANTISTAJ FAMILIOJ - Ori- 
szentpĉter, Hungarujo, E. Csiszar, Kulich Gy u. 25 v. 16, H-8100 
Varpalotta.

10-15 INTERNACIA KONGRESO DE LINGVISTOJ KUN ESPE
RANTOLOGIO — Berlino, Germana DR. D. Blanke, Otto Nage! 
str. 110, DDR-1141 Berlin.

22-29 60-a KONGRESO DE S.A.T. — Boulogne s/mer, Francio. Infor
moj: S.A.T., 67 Avenue Gambetta, 75020 Paris.;

SEPTEMBRO

04-06 19-a TRILANDA ESPERANTO-KONFERENCO - Udine, Italio. 
Temo: Perspektivoj por la 2-a jarcento de Esperanto. Informojn 
kaj aliĝilojn petu ĉe: 19-a Trilanda Esperanto-Konferenco, Dopo- 
lavoro Ferroviario, Sez. Culturale Esperanto, Via Cernaia 2, 
33100 Udine, italio.

11-18 58-a ITALA ESPERANTO-KONGRESO - Pisa. Informoj: 
Pisa Esperanto-grupo, Via Guglielmo Oberdan 57, 1-56100 Pisa.

OKTOBRO

li - 19 INTERNACIA FESTIVALO PRI TURISMO, KOMUNIKADO 
KAJ KULTURO — Caracas, Venezuelo. Informojn VEA, ap 
47675. Caracas 1041 A, Venezuelo.

17— 18 5-a PARIZA FESTIVALO DE TEATRO KAJ KANZONO - 
Parizo, Francio (Unuiĝo Franca por Esperanto, 4 bis, rue de la 
Cerisale, F-75004 Paris).

28 - 30 INTERNACIA SCIENCA SIMPOZIO: "ESPERANTO 100 
—JARA" — Vieno, Aŭstrio. Informoj, aliĝoj: "ESPERANTO 
100-JARA", Postfach 92. A-1183 Wien.



Okaze de la centjara jubileo de Esperanto ni prezentas al vi la tekston pri Unua 
Libro de Esperanto, kiun ni represis el la „Enciklopedio de Esperanto" (p. 550)

unua libro 
de 
esperanto

Unua Libro de Esperanto estis ler
nolibro por rusoj. Laŭ tiutempa rusa 
lego tiu presita verko povis aperi en 
la librovendejoj nur tiam, kiam oni 
ricevis permeson de la cenzuro (krom 
ĝia antaŭa aprobo), t. n. »bileton por 
ellasi« ĝin el la presejo. Zakrzewski 
sukcesis trovi tiun »bileton« inter mal
novaj paperoj de la presejo, kaj ĝi 
havas la daton: 14 jui. 1837, do ĝi 

. estas la tago de la apero de la unua 
E-libro. La libro konsistas el 40 pa
ĝoj. kovrilo kaj granda folio. Oia 
titolo: «Dr. Esperanto. Mejdunarod- 
nvj Jazvk. Predislovie i polnij uĉeb- 
nik.« (Traduko: D-ro E Int. lingvo. 
Antaŭparolo kaj Plena Lernolibro.) 
Sur la titolpaĝo krom ia titolo estis 
presite en E: »por Rusoj« kaj rus
lingve: »Por ke lingvo estu tutmonda 
ne sufiĉas nomi ĝin tia.« »Prezo 15 ko
pekoj«, »Varsovio. Tipo-Lltografcjo 
de H. Keiter. Strato Novolipte n-ro 
11, — 1887 —t. Sur la dua paĝo 
estas permeso de la cenzuro kun la 
dato: 21 majo 1887 kaj subskribo en 
la rusa lingvo: »La lingvo int., kiel 
Ĉiu nacia, estas komuna propraĵo; la 
aŭtoro forlasas por ĉiam ĉiujn perso
najn rajtojn al ĝi.« Sur la tria paĝo 
de la kovrilo estas la ruslingva noto: 
»La rajto de traduko de thi ĉi broŝuro

14

en ĉiujn aliajn lingvojn apartenas al 
ĉiu.« Sur la lasta paĝo ruslingve kaj 
en E: »Adreso de la aŭtoro: Al s-ro 
D-ro L. Zamenhof por D-ro Esper
anto en Varsovio. Cefa vendejo de 
tiu ĈI broŝuro (en rusi lingvo) en la
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librovendejo de V. A. fstomin en 
Varsovio.« Enhavo de la libro: 1. 
Antaŭparolo (28 p.), en kiu estis la 
unuaj E tekstoj: a. Patro Nia (predoj, 
b. El Biblio, c. Modelo de letero, 
Ĉ. Mia penso (originala poezio), d. 
traduko el Heine, e. tto, mia kor’ 
(originala poezio); 2. 8 kartetoj »pro- 
mesoj« (v.) kun deklaro, enhavanta 
promesojn ellerni la lingvon, se dek 
milionoj da personoj donos publike 
la saman promeson; 3. plena lerno
libro de la lingvo int., konsistanta el 
la alfabeto, dekses gramatikaj kaj sin
taksaj reguloj (6 p.) 4. Sur aparta 
folio estis aldonita E-rusa vortaro kun 
klarigoj pri gia uzo. (Antaŭparolo; 
l kai II Ĉapitroj represitaj en Fund. 
Krestomatio, p: 241—56. — Antaŭ
parolo kun klarigoj de Dicttcrle en 
OV. p: 17—21.) I. SIRIAEV.

«La ruslingva »Unua Libro« entenas 
kelkajn formojn, restojn de antaŭaj 
Z-aj provoj, kiuj malaperas en la 
franca, pola, ktp. Jen ili estas: speri 
(esperi), vinki (venki). Aliaj radikoj 
havas sencon nun ne uzatan: erari 
(vagi), militi (batali), forko (fork
ego), stalo (Stalo), ŝtofo (materio, ke
mia principo), vaksi (kreski), tombi 
(fali). Vortoj lan, kian, ''enian,... en 
Ciuj kvin naciaj »Unuaj Libroj« sig
nifas lam, kiam,... La ruslingva 
»Unua Libroa enhavas 947 radikojn, 
el kluj 11 estas propraj nomoj. Sur 
la aldonita folio ni trovas 917 radikojn 
abcorditajn kaj 10 ekster la ordo. 
Preserara folieto donas ankoraŭ 2, 
sed nuligas ia radikon »sper«. En la 
teksto kaj titolpaĝo ni trovas ankoraŭ 
19 radikojn. Entute 947.«

ISTOJ AN, BIL. p: 287.)

D-ro I. Zamonhof, kiu naskigis en 
1859, mortis la 14-an de aprilo 
1917, ĉagrenita pro la mondmilito.

En tiu ci jaro, kiam estas festata la 
centjara Jubileo de la Lingvo, ni 
devas ankaŭ memori pri la 
datreveno de la forpaso, antaŭ 70 
jaroj, de ĝia aŭtoro.

D-ro Zamenhof do kunvivis nur 30 
jarojn kun la lingvo, kiun li genie 
kunmetis kaj majstre iniciatis, ne 
kalkulanto la tompon, dum kiu li ĝin 
provis antaŭ la eldono de la Unua 
libro en 1887.

Tiuj 30 jaroj tamen sufiĉis por ke la 
aŭtoro, per siaj verkoj, tradukoj kaj 
konsiloj, klare montru la vojon al la 
sekvontaj uzantoj, jjor konservi, 
plirĉigi kaj diskonigi Esperanton.

(Desegnis Reto Rosseti.)
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utile 
kaj 

interese
MUZEOLOŠKI RJEČNIK 
ZA DVADESET JEZIKA

Dictionarium Museologicum je višejezi
čni rječnik pojmova vezanih uz muzeje 
i muzeologiju. Među dvadeset jezika 
nalazi se i esperanto. Rječnik je nastao 
na inicijativu Muzejskog centra iz 
Budimpešte i Međunarodnog udruženja 
muzeja a su izdavač je Savez esperantista 
Mađarske. Rječnik se štampa u Mađar
skoj u 3000 primjeraka. Stručnu termi
nologiju na esperantu su obradili Ber
nard Golden i Tibor Sekelj.

PAKISTAN

Povodom 100-godišnjice esperanta pro
šle je godine osnovana Esperantska 
akademija u Jhelumu (Pakistan). Glavni 
cilj akademije je širenje esperantskog po
kreta u Pakistanu i u drugim islamskim 
zemljama. Osnivač je poznati pakistan
ski esperantist Saeed Ahmod Da rani.

LABORBRIG ADETO 
GORNJA SANICA

Drago Smolić invitas ĉiujn interesitojn 
helpi en la rekonstruo de la Esperanto- 
-domo en Gornja Sanica inter 05.08 
- 05.09.1987. Pri ĉiuj ceteroj detaloj 
petu informojn ĉe D. Smolić, Riemeker 
str. 3, D-4790 Paderborn, FR Germanio.

OTKRIVEN NOVI INSEKT 
"GERGITHUS ESPERANTO"

Poznati kineski entomolozi, profesori 
Io Chou i Lu Ginseng otkrili su nedavno 
novu vrstu kukaca, koji na prsima imaju 
zelenu mrlju u obliku peterokuta. 
Nazvali su ju "Gergithus Esperanto". 
Oba ova znanstvenika posvetili su mno
go godina izučavanju kukaca, ali i espe
ranta. Tako su nedavno u novoosnova
nom Muzeju kukaca u sjeverozapadnoj 
Kini ustanovili i esperantski odjel.

EŬROPA PARLAMENTA 
ESPERANTO-GRUPO

El la 518 membroj de la Eŭropa Parla
mento 60 estas membroj de ties Espe
ranto-Grupo. En septembro de 1986. 
21 membroj agadis en Italio, 20 en 
Britio, 10 en Belgio, 4 en Nederlando, 
3 en FR Germanio kaj po 1 en Danlan
do, Francio kaj lrlando.

1987. - GODINA BRIGE 
O BESKUĆNICIMA

Organizacija ujedinjenih naroda progla
sila je 1987. godinu MEĐUANROD- 
NOM GODINOM BRIGE O BESKUĆ
NICIMA Procjenjuje se da danas svaki 
peti stanovnik našeg svijeta nema zado
voljavajući smještaj, a oko sto miliona 
nema nikakav.

IYSH1987
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KUBA

KONSILIO DE EŬROPO 
AGNOSKIS UNIVERSALAN 

ESPERANTO-ASOCION

UEA ricevis Konsultan Statuson ĉe la 
Konsilio de Eŭropo, laŭ deklaro publiki
gita de la Generala Sekretario de la 
Konsilio en Strasburo, Francio. La 
Konsilio de Eŭropo estas kunlabora 
organizajo, en kiu membras la plimulto 
de la landoj de okcidenta kaj suda 
Eŭropo. Konsulta statuso rajtigos UEA 
komenti pri demandoj sur la tagordo de 
la Konsilio kaj partopreni la debaton pri 
la politiko de la Konsilio. La deklaro 
de la Ĝenerala Sekretario ekvalidis 
la 13-an de aŭgusto 1986.

Laŭ Novjorka Novaj letero

LA ORGANIZAĴO SERVAS

SERVAS estas internacia kunlabora sis
temo de gastigantoj kaj vojaĝantoj 
starigita en 1948 por antaŭenigi mondan 
pacon, amikecon kaj komprenon per 
ebligo de personaj kontaktoj inter ho
moj el diversaj kulturoj. Gian nomon ĝi 
Ĉerpis el la lnternacia Lingvo Esperanto, 
kaj ĝi tenas priksimajn kontaktojn kun 
la Esperanto-movado.
Pasintan majon, reprezentantoj de SER
VAS el tridek landoj renkontigis en 
Romo por diskuti demandojn komune 
interesajn — kvankam sen komuna lin
gvo. Lydia Tabor, kunlaborantino en la 
oficejo de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj, 
ĉeestis la konferencon kaj vekis konsi
derindan intereson inter la partopre- 
anntoj pri la utiligo de Esperanto 
fare de anoj de SERVAS. Du repre
zentantoj de la ltala Esperanto-Federa- 
cio. Michaela Lipari kaj Alessandro 
Perna, alparolis la konferencon. La 
oficejo de SERVAS en Novjorko 
estas ĉe 11 John Street, Suite 704, 
New York, NY 10038. USA.

Ministarstvo za komunikaciju Kube je 
povodom stote obljetnice esperanta 
izdalo prigodnu poštansku marku. Mini
starstvo je ujedno razaslalo i poseban 
dopis, na četri jezika (španjolski, engle
ski, francuski i espe^nto), s opisom 
marke, te informaci]- ;a o esperantu.

ESPERANTO U MEĐUNARODNOJ 
LINGVISTIČKOJ BIBLIOGRAFIJI

Američko udruženje za suvremene jezi
ke objavilo je nedavno veliku godišnju 
bibliografiju u pet knjiga, vjerojatno 
najobimniju u svijetu o lingvističkim 
temama. Među više od 42000 članaka 
objavljenih tokom godine nalazi se i 310 
koji govore o esperantu. Bibliografija, 
čiji je naziv "1985 MLA Internationa! 
Bibliography of Books and Articles 
on the Modern Languages and Litera
ture", može se pronaći u svim većim 
bibliotekama u svijetu.
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MEĐUNARODNA IZLOŽBA 
SPORTSKE ŠTAMPE

Takom održavanja Univerzijade, Među
narodni centar za usluge u kulturi 
(IKS) organizira Međunarodnu izložbu 
sportske štampe u prostoru novoure
đenog Zagrebačkog kazališta mladih, 
ulica N, Tesle 9, od 7-20.07.1987. 
godine. Na izložbi će biti predstavljena 
sportska štampa iz tridesetak zemalja 
svijeta prikupljena suradnjom s diplo
matskim predstavništvima pojedinih ze
malja, predstavništvima JAT-a, espera
ntskim savezima i pojedincima iz raznih 
zemalja.-------------------------------------------------

UDRUŽENJE ESPERANTSKIH 
PISACA (EVA)

Međunarodno udruženje pisaca koji 
stvaraju na esperantu (Esperantlingva 
Verkista Asocio - EVA), danas okuplja 
80 pisaca iz 28 zemalja. Predsjednik 
udruženja je Tibor Sekelj.
Nedavno su u članstvo EVA pronljena 
i dva pisca iz Kine: Chun-Chon Yeh 
(Cicio Mar) poznati suvremeni kineski 
pisac i Li Singjun (Laulum), član 
Esperantske akademije.

BRAZILO

Gravaj Ŝanĝoj okazis en Brazilo, Kunfan
diĝis la du naciaj organizaĵoj (Brazila 
Esperanto-Ligo kaj Brazila Konsilantaro 
de Esperanto) al nova organizaĵo Brazila 
Esperanto-Ligo (BEL). Adr.: Brazila 
Esperanto-Ligo, SCS - Ed. Jockey 
Club • sala 103, 70300 Brasilia - DF, 
Brazilo aŭ Cabra Postal 11-1105, 70084 
Brasilia-DF, Brazilo.

LA REVUO "ESPERANTA 
LITERATURO" FONDITA

La nomita revuo kun ĉinaj verkistoj 
Bakin kaj Cicio Mar (Chun-Chan Yeh) 
kiel la ĉefredaktoro kaj konsilanto 
estis eldonita antaŭ ne longe de la Eldo
nejo de la Centra ĉinia Politekniko. La 
verkistoj skribis vortojn por ĝia unua 
numero. Cicio Mar skribis por ĝi ankaŭ 
enkondukan artikolon. "Esperanta Lite
raturo" aperigas ĉefe originalajn kaj 
tradukajn verkojn de ^Esperantaj verki
stoj kaj tradukistoj. Gi esperas kunla
boron de diverslokaj esperantistoj.
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koncize /////////////////////////////////////////////////////// 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ukratko

Esperanto-rozo. Rozon kun la nomo "Esperanto" vendas la firmao "VVillemse", 
Postfach 1264, 4193 Kranenburg. La rozo estas bele ruĝa kaj flava, verda tamen 
estas la foliaro.

Vieno en Esperanto. Bildlibro pri Vieno kun 128 koloraj bildoj (Flora-Print) 
uzante la lingvojn germanan, anglan kaj esperantan estas havebla en Esperanto- 
-Museum VVien. Adr. mag. Herbert Mayer, Postfach 28, A-1014 Wien.

SALONO de Tibor Sekelj. Centra Komitato de Slovakia Esperanto-Asocio, post 
interkonsento kun s-ano Tibor Sekelj, decidis nomi la kunvenejon en la Asocia 
Domo en Spiŝska Sobota, honore al la mondkonata esperantisto Tibor Sekelj, kiu 
naskiĝis la 14-an de februaro 1912 en tiu urbeto (nuna kvartalo de urbo Poprod 
en Ĉeĥoslovakio): "Salono de Tibor Sekelj". Sofon a inaŭguro okazis la 29-an de 
novembro 1986.

Esperanto kao jezik-most između finskog i hebrejskog. Jedna od najznačajnijih 
djela finske književnosti. "Sedmero braće" čiji je autor Aleksis Kivi, objavljeno je 
nedavno u Izraelu na hebrejskom jeziku. Djelo je preveo prof. Itamar Even-Žohars 
esperantskog prijevoda izdanog 1947. godine.

I
 U Kini je krajem 1986. godine, dakle neposredno nakon održavanja svjetskog

kongresa esperantista u Pekingu, osnovano 9 novih udruženja esperantista u šest 
i pokrajina.

izložba fotografija "Tito i esperanto" bila je tokom čitavog svibnja postavljena u 
Spomen domu boraca i omladine Jugoslavije u Kumrovcu. Tisuće posjetilaca 
Kumrovca na taj je način spoznala elementarne podatke o međunarodnom jeziku 
teo Titovom bavljenju esperantom i njegovim susretima s esperantistima.

Prvi besplatni vikend-tečaj esperanta u Rijeci organiziralo je KUD "A.Š. Turković",
15-17  svibnja o.g. u prostorijama Zajednice talijana. Tečaj je vodio Ivica Špoljarec 
i Sanja Bokulić a odazvalo se 3O-tak osoba.

19
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NOVE KNJIGE

RANDE DE L’ PRUDENTO

Još jedno kapitalno djelo naše književnosti ovih je dana dostupno esperantisti
ma širom svijeta. Roman Miroslava Krleže "Na rubu pameti" na esperanto je 
preveo Zlatko Tišljar, prijevod su jezično kontrolirali Roger Imbert i Kris Long. 
Knjiga ima platneni uvez s plastificiranim ovitkom, formata 14,5 x 20 cm, 
260 stranica. Knjiga se može naručiti u Međunarodnom centru za usluge u 
kulturi, Amruševa 5/1, Zagreb, do kraja rujna 1987. po pretplatničkoj cijeni od 
4.000,-, a od tada će stajati 6.000,- dinara. Prema tome ljubitelji odličnog 
prijevoda ne gubite vrijeme.

ZAGREB, HISTORIA PREZENTO - GVIDLIBRO

Valimir Lukež je izvorno na esperantu sastavio poseban tekst o Zagrebu i njego
voj povijesti u vidu turističkog vodiča. Knjiga je objavljena u izdanju Esperant
skog društva željezničara iz Zagreba i Turistkomerca, kao sastavni dio edicije 
„Male turističke monografije". Knjiga je formata 11 x 16 cm, ima 144 stranice, 
120 fotografija u boji a sadrži plan grada i okolice. Cijena je 2.000.- dinara, 
narudžbe prima: FES, Mihanovićeva 12, Zagreb i IKS, Amruševa 5/I, 41000 
Zagreb.
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korespondu ! ■=

Jugoslavio

La gelernantoj el la elementa lemejo "Vjeko Butir" Kaste' lukšić kiuj lernas 
esperanton deziras korespondi kun gejunuloj el la tuta mondo. Jen iliaj adresoj:
— Angelina Gelo, Kamjate b.b. 59215 Kaštel Lukšić, Split, Jugoslavio. Mia hobio 

estas palmoludo. Mi ŝatas matematikon kaj anglan lingvom. Mi havas 14jaroj.
— Sniežana Livaja, Palih Boraca 19, 58215 Kaštel Lukšić, Split, Jugoslavio. Mia 

hobio estas moderna muziko kaj kartopiklo. Mi havas 13 jaroj.
— Milena Gabrić, Kamjate b.b., 58215 Kaštel Lukšić, Split, Jugoslavio. Mia 

hobio estas kartopikltrkaj modernJmuzikd? Mi havas 13 jaroj.
— Ivana Rabadan, Ljube Omašića 2, 58215 Kaštel Lukšić, Split, Jugoslavio. 

Mia hobio estas sporto kaj muziko. Mi havas 13 jaroj.
— Ivica Benutić, Fuležina 15, 58216 Kaštel Stari, Split, Jugoslavio. Mia hobio 

estas sporto kaj muziko. Mi havas 13 jaroj.
— Ivica Benutić, Fuležina 15, 58215 Kaštel Stari, Split, Jugoslavio. Mia hobio 

estas biologio. Mi havas 14 jaroj.
— Rafaela Mrđen, Braće Biliškov 17, 58215 Kaštel Lukšić, Split, Jugoslavio. 

Mia hobio estas baleto kaj muziko. Mj havas 12 jaroj.
— Hijacenta Lovrtĉ, Kamjate b.b., 58215 Kaštel Lukšić, Split, Jugoslavio. Mia 

hobio estas moderna muziko. Mi havas 13 jaroj.

EDUKA FONDAĴO “CARSON”
Esperantistoj estas invititaj ĉerpi el la riĉaj provizoj de la Eduka Fondaĵo "Carson” por tiaj nove inicia
taj edukaj projektoj kiel:

— komputeraj programoj
— vojaĝ-studprogramoj
— financa subteno por vizitantaj profesoroj -
— evoluigo de novaj lernolitroj. instruaj helpiloj kaj korespondaj kursoj
— starigo de Esperantaj kursoj en lernejoj, kolegioj aŭ universitatoj
— Esperantaj kursoj por elsendado pere de radio kaj televizio

Kiel Peti Subvencion.
La Eduka Fondaĵo "Carson" bonvenigas proponojn kaj petojn por indaj projektoj.
Se vi ŝatus prezenti peton, bonvolu sendi ĉi tiujn detalojn: detalan priskribon de la projekto, datojn 
de komenco kaj fino de la projekto, bubeton por la projekto, kaj proksimuman subvencion (en kana
daj dolaroj) kiun vi bezonas. Bv. noti, ke neniu peto estos traktita sen ĉi tiu informo.

La limdatoj por novaj petoj estas marto 15 kaj septembro 15. La adreso estas «Eduka Fon
daĵo ‘'Carson”, 1339 Hamilton Si, N.W., Calgary, Canada T2N 3W8».
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KANTU EN ESPERANTO

HIMNO ESPERANTISTA

La «spero.

T. DE MENILMovo de militi marta.

1. En la monda on ven a ia nov a a
2. Sub la ianki • a dgn a o de 1’Esa
3. Sur neŭ a trai • a lingv t a funa da a

Mata oi tra la mendio Ir a aa forta a vok a o:
per a o, koleki a iĝ a as pacaaj baatalaant a oj,

menta o, komapreanantae u a nu la a a li a an

J J p' «h£■ ■' f l Q. * O
Er fluga 

J ■s* 
la poa

loka ol No al gjav a o lingaon io a I a fantaa 
anta oj. Forta e rtar ’• as mulaoj de mil a Jar a oj 
li a an. Niai dla Uagcntaa koleg a ar a o 

ij'77, mn '

.. m - •
homaan tiraai fa a mi a li a on: Alla mond*cateni a e mi a lfi.
' la poapolaoj dl a vid a it a aj, a aj
borao pacai ne lae a Iĝaoi, 1‘Homa

ini ■ a 
bar • oj 
arao

ter a iu'ben* e a fek a tiv a iĝ a os.

Teksto de Dro. L. L. Zamenhof.
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LA ESPERO

En la mondon venis nova sento, 
tra la mondo iras forta voko; 
per flugiloj de facila vento 
nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta 
ĝi la homan tiras familion; 
al la mond’ eterne militanta 
ĝi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de 1’ espero 
kolektiĝas pacaj batalantoj, 
kaj rapide kreskas la afero 
per laboro de la esperantoj. 
Forte staras muroj de miljaroj 
inter la popoloj dividitaj, 
sed dissaltas la obstinaj baroj 
per la sankta amo disbatitaj.

I

L.L. Zamenhof

Sur neŭtrala lingva fundamento 
komprenante unu la alian, 
la popoloj faros en konsento 
unu grandan rondon familian. 
Nia diligenta kolegaro 
en laboro paca ne laciĝos, 
ĝis la bela sonĝo de 1’ homaro 
por eterna ben’ efektiviĝos.

i



Dr. ESPERANTO.
. -

J?ZYK

I> R.Z E T> M O W Jk

PODRTJCZNIK KOMPLETNY.

GnZEED
lh Jf»yk aui f ita

Tratiro* pki)*.

Cena kop. IO.

WARSZAWA.
Dkck. t Lrr. Cn. Kki.tkua, vi- Novouptb Ĵ6 li.

1887.

LAN&U1

imomiiK
I* R A F' A. O K t

MANUEL COMPLETA

GEEEiD

Prii OO cent.

msoni
* a«t>»«haar •* W*lfK

1887.

La unuaj lernolibroj de Esperanto: por Rusoj, Poloj, Francoj, Germanoj.


